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Wat als je zou geloven… 

Dat álle kinderen er het beste van willen maken? 

Dat álle kinderen zichzelf mogen zijn? 

Dat álle kinderen het liefste doen waar ze goed in zijn? 

Dat álle kinderen beter leren als ze goed in hun vel zitten? 

Dat álle kinderen vooruit willen? 

 

Wat zou er gebeuren als wij ons onderwijs zó gaan inrichten dat 

alle kinderen en leerkrachten “hun beste ik” kunnen en mogen 

ontmoeten. Dat we met elkaar en van elkaar gaan leren, waarbij we 

nog meer gebruik maken van elkaars kwaliteiten. Waarbij het 

welbevinden en de betrokkenheid voorop staat.  
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De Heksenketel is sinds de oprichting in 1992 een school voor Ervaringsgericht onderwijs. Dit gebeurt vanuit de 
pedagogie van het Ervaringsgericht onderwijs. Wat is dat dan: Ervaringsgericht werken? In plaats van te sturen 
op de opbrengsten (op resultaten) wordt er gestuurd op het leerproces dat leidt tot betere resultaten. Het proces 
wordt beïnvloed door te werken aan betrokkenheid, welbevinden en verbinding. De taal- en rekenresultaten zijn 
niet het doel, maar het middel om het doel te bereiken. Het doel is dat de kinderen aan het eind van groep 8 met 
een heel grote, goed gevulde rugzak vol kennis, vaardigheden en levenslessen De Heksenketel verlaten.  
Vol vertrouwen, zichzelf kennend op weg naar de volgende stap. 
Kinderen die betrokken zijn bij zichzelf en de dingen die ze leren, kinderen die “het goed maken”, kinderen die in 
verbinding zijn met elkaar ontwikkelen zich beter dan wanneer dit niet het geval is. Er wordt gewerkt vanuit 
betrokkenheid en welbevinden door het aanbod af te stemmen op de leervragen van de kinderen, door echt te 
luisteren, door kinderen te leren zelf de baas te zijn over hun eigen ontwikkeling en door kinderen te leren dat 
fouten maken mag, misschien zelfs wel moet.  
Samenwerken, leren luisteren, leren spreken, presenteren en communiceren: het heeft een belangrijke plaats op 
De Heksenketel. De school wil de kinderen graag leren dat jezelf ontwikkelen het mooiste is dat er is, dat het 
nooit stopt en dat je er zelf de baas over kunt zijn.  
Onze missie is: “Kinderen ervaren in de uitnodigende omgeving van De Heksenketel betrokkenheid en 
verwonderen zich samen door onderzoekend te leren.” Vele jaren werd er op de Heksenketel grotendeels met 
het leerstofjaarklassensysteem gewerkt. Dit systeem paste niet goed bij het motto: “Ontmoet je beste ik”.  
Daarom werken we op onze school sinds het schooljaar 2018-2019 in units. Groepen van 60-75 kinderen met iets 
meer dan drie leerkrachten. Door flexibeler samen te stellen, niet alleen op leeftijd maar soms ook op niveau of 
interesse kunnen we meer inspelen op de verschillende leerbehoeftes van de kinderen. Hoe komt het dat ons 
huidige manier van onderwijs “schuurt” Wat is unit onderwijs? En wat zijn de voordelen en effecten van unit 
onderwijs? Biedt het de kinderen en de leerkrachten zoveel meer, waardoor we met elkaar de beslissing hebben 
genomen om groepsdoorbrekend vanuit onderwijs te gaan werken? In dit artikel probeer ik zo goed mogelijk te 
beschrijven wat onze knelpunten waren, wat unit onderwijs inhoudt, wat het onze kinderen en de collega’s 
oplevert en waarom we uiteindelijk met elkaar volmondig “JA” hebben gezegd voor deze andere manier van 
denken en werken en hoe dit op De Heksenketel er in de praktijk uitziet.  
 

 

Leerstofjaarklassensysteem is failliet 

Het schoolsysteem op onze school, De Heksenketel, 
dat de leerstof jarenlang als uitgangspunt heeft 
genomen, heeft zijn beste tijd gehad. Bij het 
leerstofjaarklassensysteem worden de leerlingen 
gegroepeerd op basis van hun leeftijd. Zij worden op 
een uniforme manier benaderd, aan kinderen van 
dezelfde leeftijd worden dezelfde prestatie-eisen 
gesteld. De leerstof is het startpunt van het 
leerstofjaarklassensysteem. Er is een totaalaanbod 
beschikbaar van leerstof die de leerlingen jaarlijks 
zouden moeten kunnen leren. Ook het verzorgen van 
passend onderwijs binnen dit systeem leidt tot steeds 
meer werkdruk (Karels, 2016). 
De signalen dat dit systeem kraakt aan alle kanten, 
liegen er niet om. De leerkrachten bij ons op school 
spraken van een hoge werkdruk. De invoering van 
Passend onderwijs gaf veel problemen, omdat 
leerlingen een steeds ingewikkelder leer- en 
ontwikkelvraag hebben. De leerkrachten gingen 
gebukt onder de administratieve last en het 
ziekteverzuim bij ons op school was hoog.  

Daarnaast strookte het helemaal niet met de motto en 
visie van De Heksenketel en de pedagogie van het 
Ervaringsgericht Onderwijs.  
Het Ervaringsgericht Onderwijs (EGO) wil het beste 
halen uit kinderen. Dit doet het door te focussen op de 
kwaliteit van het proces van het leren: op het 
welbevinden en op de betrokkenheid van de kinderen. 
Het focussen op welbevinden en betrokkenheid is 
nodig om beter greep te krijgen op processen van leren 
en ontwikkelen.  
Ludo Heylen (2014) zegt het volgende over 
Ervaringsgericht Onderwijs. 
 
“Het  Ervaringsgericht Onderwijs wil bijdragen tot: 
 
• een gezonde emotionele ontwikkeling 
• fundamenteel leren (deep level learning) 
• ontwikkeling in de breedte 
• meer verbondenheid 
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Concreet vertaalt zich dat in volgende ambities: 
 
Samen onderwijs vorm geven 

• waar het leren boeiend (betrokkenheid) en  
aangenaam (welbevinden) is; 

• waar kinderen/jongeren en leraren zich aan de 
grens van hun kunnen bewegen en 
voortdurend op zoek zijn naar het verleggen 
van die grenzen, naar nieuwe uitdagingen; 

• waarin iedereen ( in het bijzonder de 
kwetsbaarste in onze maatschappij, de 
kansarmen) zich maximaal kan ontwikkelen en 
worden wie hij of zij is; 

• waar respectvol en duurzaam omgaan met 
mekaar en met de omgeving elke dag wordt 
waargemaakt (verbondenheid). 

  
Een school die Ervaringsgericht werkt streeft naar 
onderwijs 

• waar verbeeldingskracht, creativiteit en 
exploratiedrang centraal staan in alle 
activiteiten; 

• waar duurzaam ontwikkelen en leren in de 
diepte (deep level learning) concreet vorm 
krijgt; 

• waar men kan leren uit fouten en groeien naar 
eigen tempo; 

• waar zelfsturing én sociale competenties de 
meeste aandacht krijgt; 

• waar kinderen/jongeren worden bekeken 
vanuit hun sterktes en talenten; 

• waar kinderen/jongeren en leraren blijven 
groeien in hun persoonlijke ontwikkeling.” 

 
Het team van De Heksenketel ervoer steeds meer 
knelpunten middels het werken met het leerstofjaar-
klassensysteem. Het Ervaringsgericht Onderwijs kwam 
onvoldoende tot zijn recht. 
Het basisprobleem bij het leerstofjaarklassensysteem 
is dat het de gemiddelde leerling als uitgangspunt 
neemt en daar het hele leerstofaanbod op afstemt. 
Maar de gemiddelde leerling bestaat niet en je doet 
met zo’n systeem  vrijwel iedereen tekort. De kinderen 
die onder het gemiddelde scoren, moeten op hun 
tenen lopen, terwijl de bovengemiddeld presterende 
leerlingen continue te weinig aanbod krijgen. Dat kan 
je natuurlijk ‘oplossen” met diverse manieren van 
differentiatie, maar dat is het paard achter de wagen 
spannen.  
Je neemt eerst een verkeerd uitgangspunt en dat ga je 
vervolgens op allerlei manieren corrigeren. 
 
 
 

“De gemiddelde leerling bestaat niet.”                                      

(Bron: eigen foto) 

 
Door het huidige toetssysteem is het 
leerstofjaarklassensysteem feitelijk in beton gegoten. 
Voor elke groep zijn er normen en tussennormen en zo 
kan je nauwkeurig volgen of een leerling zich ‘volgens 
de norm ontwikkelt’. Nog los van het feit dat het 
systeem van toetsen maar een zeer beperkt deel van 
de ontwikkelingsgebieden afdekt, is het een 
verouderde manier om leerlingen de maat te nemen. 
Daarover is de afgelopen jaren gelukkig wel steeds 
meer bewustwording ontstaan.  
Het uitgaan van een gemiddelde leerling heeft iets 
dwingends en negatiefs in zich. Het klinkt heel 
vriendelijk als je zegt ‘de gemiddelde leerling presteert 
zus en zo’. Maar vervolgens wordt dat gemiddelde in 
het leerstofjaarklassensysteem als norm verheven en 
zijn alle leerlingen die er niet aan voldoen 
‘achterblijvers’.  
Deze constatering is niet nieuw en er zijn al diverse 
veranderingen geweest in definities om het “leed” te 
verzachten. Maar zolang er gewerkt wordt met het 
leerstofjaarklassensysteem, blijft de “norm” aanwezig 
en daarmee ook de afkeuring voor de kinderen die daar 
niet aan voldoen. Hoe pedagogisch is het als kinderen 
altijd maar op hun tenen moeten lopen? En dat we bij 
toetsresultaten altijd spreken over ‘de onderkant van 
de groep’, ‘zwakste leerlingen’, ‘laagst presterende 
kinderen’, enz.  Ook deze kinderen hebben 
gepresteerd naar hun capaciteiten. Onze wens is meer 
differentiatie van uniformiteit naar  "ieder mens is 
uniek ". 
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Volgens Gerhard Friedrich (2016) laat de huidige stand 
van het hersenonderzoek zien dat het 
leerstofjaarklassensysteem helemaal niet zo’n 
verstandige manier is om de ontwikkeling van kinderen 
vorm te geven.  
Het draait vaak om het opvullen van hiaten die er 
bestaan tussen wat de leerlingen daadwerkelijk weten 
en de norm die voor een bepaald schooljaar is 
vastgesteld. Dus in plaats van de vaardigheden van de 
leerlingen te benutten en verder te ontwikkelen, kwelt 
men de kinderen vooral met hun zwakke punten. 
 
Het is ook best 
eigenaardig: We 
willen de 
autonomie van 
kinderen 
bevorderen, 
maar werken 
met een 
systeem van 
volgzaamheid. In 
het huidige 
onderwijsdebat is er 
veel aandacht voor het 
onderwijs van de 
toekomst. 
De SLO heeft daar onderzoek naar gedaan en 
beschrijft  in “21e eeuwse vaardigheden in het 
curriculum van het funderend onderwijs” (2014) dat 
er wordt gekeken naar de vraag welke kennis en 
vaardigheden van belang zijn om leerlingen voor te 
bereiden op een maatschappij die onophoudelijk 
verandert. Veel van deze vaardigheden worden 
samengevat onder de noemer 21e-eeuwse of 
vakoverstijgende vaardigheden. Het betreft vaardig-
heden met daaraan gekoppelde kennis, inzicht en 
houdingen die nodig zijn om te functioneren in en bij 
te dragen aan de toekomstige samenleving. Over het 
belang van aandacht voor dergelijke vaardigheden 
lijkt breed overstemming te bestaan, maar op de 
meeste scholen staat dit nog in de kinderschoenen.  
We werken met een systeem dat ingericht is op 
‘reproductie van gelijke exemplaren’. Zelfregulering, 
kritisch en creatief denken, problemen oplossen,  
samenwerken, het zijn allemaal vaardigheden die niet 
tot bloei komen in een strak geleid klassikaal systeem, 
maar die van enorme waarde zijn als je kijkt naar de 
pedagogie vanuit het Ervaringsgericht werken.  
Vanuit pedagogisch én didactisch perspectief moeten 
we hier dus wat mee. Scholen die meer aandacht 
besteden aan die vaardigheden, doen dat vaak vanuit 
hun pedagogische visie of schoolprofiel.  

Maar ook vanuit de maatschappelijk oogpunt is het 
niet handig om deze vaardigheden niet te ontwikkelen. 
Op die manier wordt het huidige schoolsysteem een 
rem op de ontwikkeling van de kinderen. 
 
“Als kinderen allemaal dezelfde kip moeten knippen, 
kunnen ze hun ei niet kwijt.” (Marcel van Herpen) 
 
Dat je de grote verschillen tussen kinderen ernstig 
tekort doet met een veelal klassikale aanpak, is al 
tientallen jaren bekend. Al bij de invoering van het 
leerstofjaarklassensysteem klonk kritiek op dit punt 
(Sjaak Braster, 2012). Sinds dat besef begon door te 
dringen, werd er op veel scholen gewerkt met enige 
vorm van differentiatie.  
Maar differentiatie bleef daarmee wel de “reparatie” 
van een systeem wat een verkeerd uitgangspunt 
hanteert. Je neemt namelijk bij de inrichting van je 
onderwijs de leerstof als uitgangspunt, waarbij je 
uitgaat van het feit dat kinderen zich min of meer gelijk 
ontwikkelen. Als dat vervolgens niet zo blijkt te zijn, ga 
je differentiëren om toch nog wat recht te doen aan de 
leerlingen. Symptoombestrijding dus. 
Daarnaast is convergente differentiatie -waarbij je er 
vanuit gaat dat de hele groep de(zelfde) doelen behaalt, 
middels basis-, verkorte- verlengde instructiegroepen- 
feitelijk een poging om de verschillen tussen kinderen 
zo klein mogelijk te maken. Je gaat dan energie steken 
in het ongelijke gelijk proberen te maken. 
Op zich is differentiatie een mooi streven. Op enig 
moment moet je je echter afvragen of het geen water 
naar de zee dragen is. Vooral als deze inspanningen bij 
zowel de leraren als de leerlingen leiden tot werkdruk 
en stress. 
 
"Niets is zo ongelijk als de gelijke behandeling van 
ongelijken." (Matthieu Weggeman) 
 
Sjaak Braster (2012) noemt dat er al vanaf het begin 
kritiek was op het leerstofjaarklassensysteem. Er zijn 
door de jaren heen allerlei pogingen ondernomen om 
het systeem hier en daar aan te passen. Daarnaast is 
het zo dat de onderwijsinspectie allerlei tussendoelen 
heeft losgelaten. Dat geeft scholen meer vrijheid bij het 
inrichten van hun onderwijs.  
Je kunt ook de eigen ontwikkeling van het kind als 
uitgangspunt nemen van je organisatiemodel, in plaats 
van de niet-bestaande gemiddelde leerling.  
Daar zijn al verschillende varianten van in omloop. Ook 
op De Heksenketel zie je dit nu meer terug, namelijk 
het unitonderwijs. Er zijn basisgroepen geformeerd op 
basis van leeftijd en pedagogische overwegingen.  
 



VAN KLASSIKAAL NAAR UNITONDERWIJS 

Vervolgens zijn er groepsdoorbrekende subgroepen op 
basis van niveau, leersnelheid of ontwikke-
lingsbehoefte samengesteld. De gezamenlijke instruc-
tiemomenten worden vastgesteld op basis van de 
groepjes kinderen die op een bepaald niveau zijn 
aangekomen of op basis van onderwijsbehoeften.  
De kinderen worden dus niet geselecteerd op basis van 
hun leeftijd, maar op basis van hun leer- en  
ontwikkelingsniveau.      Deze systematiek leidt niet tot 
al te individualistische werkwijzen, maar tot 
samenwerken en groepswerk. Deze werkvormen  
bieden vaak mogelijkheden tot het leren van en met 
elkaar en tot het oefenen van de 21e eeuwse 
vaardigheden.                       
Een dergelijk systeem levert voor zowel de leerlingen 
als de leraren minder stress op. Jarenlang op je tenen 
moeten lopen is een bron van werkhoudings- en 
gedragsproblemen. Dat kost veel energie voor alle 
partijen. Als die stressbron wegvalt, zal dat merkbaar 
zijn aan de sfeer en aan de onderwijsresultaten. 
Met dit alles in ons achterhoofd, zijn wij met elkaar 
gaan nadenken over het onderwijs in combinatie met 
de visie op het onderwijs vanuit het Ervaringsgericht 
Werken met kinderen.  
 

Onderzoek 
Een werkgroep (waarin  
directie, leerkrachten,  
ouders, een beleidskundig 
medewerker van Plateau, 
medewerker vanuit Yorneo 
zitting hadden) werd  
samengesteld en kreeg de  
opdracht:  “Onderzoek of groeps-doorbrekend 
werken door middel van unit-onderwijs op De 
Heksenketel haalbaar is”, met daarbij de “waarom” in 
hun achterhoofd.   
Anko van Hoepen (2014) zegt daar ook het volgende 
over: “Unitonderwijs vraagt een andere manier van 
werken van de hele school. Om besturen en 
schoolleiders die anders nadenken over hun 
personeelsbeleid. Het vraagt om leraren die meer 
coachend optreden en die daarvoor zijn geschoold; 
om ouders die erachter staan dat hun kinderen meer 
eigenaar zijn van hun eigen leerproces en dat 
klassikale lessen minder voorkomen; om leerlingen 
die meer zelfstandig leren werken; om aangepaste 
schoolgebouwen. Als één van deze zaken op een 
school ontbreekt, moet je niet willen overstappen op 
unitonderwijs.” 
Nadat een aantal scholen werd bezocht, onderzoek 
werd gedaan, discussies werden gevoerd en veelvuldig 
overleg had plaatsgevonden, kwam de werkgroep tot 
de conclusie: “Ja, groepsdoorbrekend werken door 

middel van unitonderwijs zou heel goed passen op De 
Heksenketel”. Dit advies werd binnen het team 
besproken. Want als we met elkaar hiervoor gaan, dan 
weten we ook dat het veel van ons gaat vragen. En dan 
hebben we het niet alleen over de tijdsinvestering, 
maar het vraagt ook een andere manier van “denken” 
en kijken naar onderwijs. Het team besefte zich dit 
volop en stond volledig achter het advies van de 
werkgroep.  Zo gezegd, zo gedaan en met ingang van 
schooljaar 2018-2019 werken wij op school 
groepsdoorbrekend door middel van unitonderwijs, 
waarbij het inspelen op ontwikkelingsverschillen en 
verschillende onderwijsbehoeften van kinderen, 
betrokkenheid en welbevinden centraal staat.  
 

Unitonderwijs 
In 2011 experimenteerden de eerste scholen, 
ondersteund door het ministerie van Onderwijs, met 
een vorm van unitonderwijs, SlimFit genaamd. Hoewel 
exacte cijfers ontbreken, ziet de PO-Raad (2017) dat 
sinds die tijd steeds meer scholen zijn overgegaan op 
soortgelijk onderwijs. Verspreid over het land zijn er 
inmiddels tientallen scholen die zo werken. Dat past bij 
de tijdsgeest waarin meer aandacht is voor onderwijs 
op maat en innovatie.  
Unitonderwijs is een manier om je onderwijs anders te 
organiseren vanuit 
 onderwijskundige uitgangspunten, met als doel het 
onderwijs verder te verbeteren.  

 
Bij unitonderwijs worden de reguliere klassen 
vervangen door units van zeventig á negentig kinderen. 
Leerkrachten werken in deze units in een 
gedifferentieerd team samen met mensen van binnen 
en buiten de school.  
De ervaringen van leerkrachten met deze vorm van 
organiseren zijn positief. Er is volgens hen meer ruimte 
voor maatwerk en een betere uitleg.   
Leerlingen leren meer van elkaar, ervaren meer 
autonomie en zijn meer eigenaar van hun eigen 
leerproces. Bovendien leren leerlingen samenwerken, 
ict gebruiken en presenteren. Daarnaast ontwikkelen 
zij metacognitieve vaardigheden, zoals leren leren. Dat 
leerlingen meer van en met elkaar leren wordt als 
belangrijke opbrengst op het niveau van de leerlingen 
gezien. 

 

Hoe ziet dat er op De Heksenketel uit 
De Heksenketel is ingedeeld in 5 transparante en open 
zones, unit 1 tot en met 5.   
De units zijn open van karakter en ook tussen de vijf 
units is een duidelijke verbinding waardoor het de 
sfeer van gezamenlijkheid en één school uitademt. 



VAN KLASSIKAAL NAAR UNITONDERWIJS 

Iedere unit bestaat weer uit twee tot drie basisgroepen 
van ongeveer 25 kinderen afkomstig uit twee leerjaren.  
De dag begint met een dagstart, waarbij alle collega’s 
binnen een unit kort overleg hebben met elkaar over 
de dag die komen gaat. Zijn er nog dingen waarop je 
met elkaar moet letten? Met welke kinderen gaan we 
nog even zitten? De verdere voorbereiding van de dag 
heeft de dag daarvoor al plaatsgevonden, dus de 
dagstart kan in principe snel.  
Zodra de kinderen op school komen en naar hun 
basisgroep gaan, wordt de dagplanning doorgenomen 
met de kinderen. Vervolgens zijn er tijdens het 
ochtendprogramma een aantal werkblokken, waarin er 
uitleg gegeven wordt door de leerkrachten. De 
instructiegroepen kunnen bestaan uit kinderen van 
diverse basisgroepen. Na de instructie gaat de leerling 
aan de slag op het leerplein, zowel samen  met andere 
leerlingen als zelfstandig. Daar kunnen de kinderen uit 
de verschillende basisgroepen met diverse activiteiten 
tegelijk bezig zijn zoals: samenwerken, individueel 
werken, instructie of ondersteuning bij het werk 
ontvangen, onderzoek doen, presentaties voor 
bereiden, keuzewerk enzovoorts. Vaak naar voorkeur, 
keuze, eigen planning of op uitnodiging of volgens 
rooster van de leerkracht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Bron: eigen foto) 

 
Op De Heksenketel heeft iedere leerling zijn eigen 
basisgroep leerkracht (mentor). De basisgroep 
leerkracht is verantwoordelijk voor de ontwikkeling 
van het kind en het contact met de ouder. De 
begeleiding van de kinderen vindt echter plaats in 
samenwerking met alle medewerkers in de unit.  
Met de basisgroep worden verjaardagen gevierd, 
wordt gesport, worden werkmomenten 
geëvalueerd en wordt de dag gestart en afgesloten. 

 
 
 
 

Voordelen 
• Groepen kunnen flexibel ingedeeld worden. 

Hierdoor kunnen wij rekening houden met de 
verschillen (specifieke onderwijsbehoeften) 
tussen kinderen. 

• Kinderen van verschillende leeftijden en met 
verschillende talenten en eigenschappen 
werken samen. Zij kunnen veel van elkaar 
leren.  
 
 

 

(Bron: eigen foto) 
 

• Binnen elke unit zijn verschillende leer-
krachten samen verantwoordelijk voor goed 
onderwijs. Zij maken gebruik van elkaars 
kwaliteiten. Dit is goed voor het onderwijs en 
de kinderen. Het draait niet langer meer om 
‘de klas’, maar om ‘de kinderen’. De 
verantwoordelijkheid voor een groep kinderen 
– een unit – rust niet langer bij één leerkracht, 
maar bij het hele team. Ook dat wordt als een 
extra voordeel beschouwd: dat meerdere ogen 
en oren betrokken zijn bij de ontwikkeling van 
een kind. Dit maakt dat je een objectiever 
beeld van een kind hebt.  

• Het is gemakkelijker om groepsdoorbrekend te 
werken. Zeker ook omdat De Heksenketel 
meer werkt vanuit leerlijnen en leerdoelen.  
Hierdoor kunnen kinderen gemakkelijker 
instructie krijgen passend bij hun eigen 
onderwijsbehoefte. Daarnaast is het ook 
gemakkelijker om leergesprekken te voeren 
met individuele kinderen, terwijl je collega het 
zelfstandig werken begeleidt. 

• Meerdere leerkrachten zijn samen verant-
woordelijk voor de kinderen en het onderwijs 
in de unit  

• De leerkrachten ervaren meer tijd, meer 
handen, zodat je sneller ondersteuning kunt 
bieden. Kort op de bal. 

• Op deze manier wordt het mogelijk om meer 
te werken vanuit kwaliteiten en expertise van 
de verschillende leerkrachten. Zij zijn 
verantwoordelijk voor een specifiek vak.  
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• Hierdoor hebben ze nog meer kennis van de 
leerlijnen, kunnen ze de stof nog beter 
aanbieden en zijn ze in staat op de beste 
manier in te spelen op de verschillen tussen de 
leerlingen. Succesfactoren voor een optimale 
samenwerking binnen een unit zijn:   
communicatie (effectieve onderlinge 
communicatie, tact en humor), flexibiliteit, 
respect en organisatie. 

• Wanneer een leerkracht ziek is en er geen 
invaller kan worden gevonden hoef je niet 
gelijk een groep te splitsen of een groep naar 
huis te sturen. 

 

Zicht op ontwikkeling 
Door het nauwkeurig volgen van de ontwikkeling van 
de leerling worden eventuele leer- en 
ontwikkelproblemen op tijd gesignaleerd. In dit proces 
is samenwerking met ouders belangrijk. De school ziet 
ouders als samenwerkingspartners. Zij worden nauw 
betrokken in de zorg en ontwikkeling rondom hun kind. 
Door middel van observaties en toetsen brengen de 
leerkrachten in de unit de onderwijsbehoeften van alle 
leerlingen in kaart, verwerkt in een groepsoverzicht. 
Dit wordt gebruikt om doelgericht en efficiënt 
onderwijs te bieden aan elke leerling.  
Om de ontwikkeling van kinderen op unit- en 
schoolniveau gedurende het hele jaar te monitoren en 
ouders en kinderen hierbij actief te betrekken vinden 
daarnaast een aantal gesprekken plaats op school-unit 
en kind/ouderniveau, namelijk: 

• Ouder-kind gesprekken: deze gesprekken 
worden gevoerd na ieder rapport. De kinderen 
mogen zichzelf tijdens dit gesprek presenteren.         

• Feedbackgesprekken: dit zijn gesprekken 
tussen een leerkracht en de leerling. Deze 
kunnen worden gevoerd wanneer je 
bijvoorbeeld een dieper inzicht wenst te 
verkrijgen over de strategie waarmee een 
leerling een bepaalde opdracht of toets heeft 
gemaakt. Dit gesprek kan op verzoek van de 
leerkracht of de leerling plaatsvinden. Ook op 
sociaal-emotioneel gebied kunnen gesprekken 
gevoerd worden, wanneer signalen erop 
wijzen dat dit nodig is om het welbevinden van 
het kind te stimuleren.  

• Unitoverleg: elke dag tussen vindt een overleg 
plaats tussen de leerkrachten van de eigen unit, 
welke door de unitcoördinator geleid wordt.  
In dit overleg wordt de dag geëvalueerd en 
worden aanpassingen in het programma voor 
de dag van morgen of de rest van de week 
besproken. Tevens wordt relevante informatie 

uitgewisseld omtrent de ontwikkeling van 
leerlingen per vakgebied.  

• Analyse-overleg: om de ontwikkeling van alle 
leerlingen binnen de unit goed te kunnen 
monitoren en deze te delen met de 
leerkrachten in de unit, wordt na elk blok een 
analyse-overleg gepland. Elke vakspecialist 
bespreekt hierin de resultaten van de 
methodetoetsen en de aanpak voor de 
komende periode wordt besproken of 
eventueel aangepast op basis van de visie van 
de andere vakspecialisten en eventueel de IB-
er. 

• Unitleerlingbespreking: dit vindt 3 keer per 
jaar plaats. Hierin worden de kinderen 
besproken waarover zorg is of die in beeld 
moeten blijven. Dit kan gaan om de cognitieve 
ontwikkeling maar ook de sociaal emotionele- 
en motorische ontwikkeling van de kinderen 
komen in dit overleg aan bod.  

• Analyse-schooloverleg: Dit wordt twee keer in 
het jaar gedaan aan de hand van de 
trendanalyse van de resultaten op de Cito-
toetsen.  

• Aan de hand van deze gesprekken wordt een 
plan van aanpak voor de komende periode 
besproken. 

             (Bron: eigen foto) 
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En nu? 
De ervaringen van de leerkrachten met deze vorm van 
onderwijs is positief. Er is meer ruimte voor maatwerk, 
voor een betere uitleg. Leerkrachten versterken elkaar, 
zij werken nauwer samen en dit komt zeker ten goede 
van de leerlingen.  
Zij zijn beter in staat te differentiëren (instructie, 
niveau, aanpak) en kunnen beter in gaan op onderwijs- 
en ondersteunings-behoeften van de leerlingen. 
Doordat er meer handen en ogen zijn in de klas, kan 
beter worden ingespeeld op de leer- en 
ontwikkelingsbehoefte van individuele leerlingen. 
Hierdoor ontwikkelen zij een competenter gevoel. Er is 
een gevoel van gedeeld eigenaarschap en 
verantwoordelijkheid voor de resultaten van alle 
leerlingen. 
Leerlingen leren meer van elkaar, ervaren meer 
autonomie en zijn meer eigenaar van hun eigen 
leerproces. Bovendien leren leerlingen samenwerken, 

ict gebruiken en presenteren en ontwikkelen ze 
metacognitieve vaardigheden, zoals leren leren.  
Belangrijke factoren om unitonderwijs succesvol te 
laten zijn, zijn: (school)leiderschap, draagvlak onder de 
leraren en onderwijsassistenten én voldoende tijd om 
het in te voeren. Vergeet daarbij niet de steun vanuit 
het schoolbestuur, deze is onmisbaar en noodzakelijk 
om unitonderwijs tot een succes te maken. Wij hopen 
dat we op zeer korte termijn onze school mogen 
“verbouwen”, meer gericht op het unitonderwijs. 
Daarnaast willen we co-teaching nog steviger 
wegzetten binnen ons onderwijs. Genoeg wensen, 
doelen, idealen. Maar o, o, o wat zijn wij blij dat wij 
deze weg zijn ingeslagen. We zijn er nog niet, maar het 
heeft ons al zoveel mooie dingen gebracht.     Ivan van 
Gucht heeft onlangs een bezoek aan onze school  
gebracht om de betrokkenheid van onze leerlingen in 
kaart te brengen.   Zijn algemene conclusie: “Jullie 
mogen fier op jezelf zijn”. En dat zijn we ook. Meer dan. 
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